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Vierkant en rond
Planeten in een vierkant stimuleren om lopende en lastige zaken af
te ronden. Hoe mooi is dat! Dus hoog tijd voor een Nieuwsbrief.
Dacht je dat we de grote omwenteling gehad hadden in 2012, dan sta je nu raar te kijken. De tijden zijn in 2015 nog steeds
stormachtig, er hangt verandering in de lucht en de uitnodiging om je standpunt te bepalen in lokale en wereldse zaken is
dringender dan ooit. Om in jezelf te blijven geloven als radartje in het grote geheel is best pittig, maar kan je wel een sensatie
geven van stevig met je voeten op de aarde staan. Je kan er ook voor kiezen steeds dieper de stilte in te gaan en je de rol van
beschouwer eigen te maken. Het is aan jou!
Het Healen, de Readingen en het coachen krijgen die bij me past. Het geeft me kracht om op zo'n eigen wijze het werk neer te
zetten en ik merk aan mijn cliënten dat mijn flexibele en creatieve manier van werken hen bevalt. Wat nog mooier is dat het
resultaat oplevert. Cliënten kiezen steeds vaker voor een Persoonlijk Traject, een serie van sessies waarin aandacht wordt
besteed aan het hele energieveld, van het fysieke lichaam tot aan het spirituele, de relaties in het verleden, in het werk en op
andere planeten, alles wat de persoonlijke transformatie dient krijgt aandacht. www.mirjamjanse.com
Wie een Speed Date wil om te ervaren waar het in een Traject om gaat kan een kennismaking van een half uur boeken. Op
zaterdag 9 mei in Nieuw Vennep bijvoorbeeld. Mail naar ben.abma@planet.nl voor een afspraak.

The UK Mijn werkterrein breidt zich uit naar Engeland. In de maand april geef ik
sessies en workshops Healing and Awareness in Bournemouth, Marlborough en London
in the UK. Ben heel benieuwd en bericht zeker over mijn ervaringen.

W orkshops? Ja!

De snelle beslisser kan mee doen aan De

artistieke benen strekken op vrijdag 27 maart op het atelier in Amsterdam.
Over de grenzen van je verbeelding springen, de creatiespieren losmaken en alle kleuren
van de regenboog zien. Vergoeding 90 euro incl materiaal. mail@mirjanse.nl.

Beeldend werk van mij is te zien op zaterdag 2 en zondag 3 mei in het Koninklijk Instituut voor de Tropen tijdens de
open ateliers. Ik toon een reizend werk. Mailing en uitnodiging volgen. openatelierscentrumoost.nl
Van 9 tot 31 mei is de Salon in Arti et Amicitiae. Ook daar is een reizend kunstwerk van mij te zien.
Op zondag 7 juni open ik om 15.00 uur de tentoonstelling van QS2 In Motion in Museum Nagele.

Columns

In Pulse staat onder de titel 'Just a Moment' mijn nieuwe column over vrije energie.

Het blad over vrije energie komt binnenkort uit. globalbemmagazine.com/magazine/pulse-4//
Mijn eerste column Wonderlijk helen staat in het mei/juninummer van Frontier Life, een
uitgave van Frontier World. frontierworld.nl

YOUTube

Al struikel ik regelmatig over de voorwaarden en de regeltjes op het internet, toch heb

ik nu ook een Facebook bedrijfs pagina www.facebook.com/MirjamJanseTransformationalCoaching, twitter ik sporadisch en
werk ik aan een Youtubekanaal. Straks zijn de videos over mijn werk te vinden onder mijn naam, Mirjam Janse.
De video van mijn lezing Healing and Awareness komt ook op dit kanaal. Mocht mijn werk je aan spreken volg me of link
op Linkedin of Facebook. Dat stel ik zeer op prijs. linkedin.com/in/mirjanse/
Ga goed, wees geïnspireerd en moedig.
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